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Her foreligger referat af den første brugerworkshop for 
Stavtrup Kultur– og Idrætshus. 

Referatet indeholder projektmateriale, billeder fra da-
gen og referat i stiksordsform af selve workshoppen.

Tilstede var repræsentanter fra de forskellige idræts-
foreninger og brugergrupper samt hovedforeningen 
Stavtrup IF.
Workshoppen afholdtes på Lokalcenter Søholm og 
blev faciliteret af SLETH og Stavtrup Haludvalg.

I grupper og plenum blev der arbejdet med de 8 bæ-
rende principper for huset:

 ▪ Idrætshaller
 ▪ Indendørs bevægelsesrute
 ▪ Kultur- og foreningslokaler
 ▪ Bevægelseslandskabet
 ▪ Moderne foreningsliv
 ▪ Uformelle mødesteder
 ▪ Uorganiseret idræt
 ▪ Transport

Fra SLETH og Stavtrup Haludvalg vil vi gerne sige tu-
sind tak for det flotte fremmøde, de engagerede bruge-
re og den gode dialog.

Vi ser meget frem til det videre arbejde med Stavtrup 
Kultur– og Idrætshus!
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Stavtrup Basket Ball Klub

SLETH

Stavtrup Outdoor
Kulturgryden

Stavtrup Gymnastikafdeling

De RE-kreative

Stavtrup Fodbold

Stavtrup Tennisklub

Motion og bevægelse for seniorer

MOE

Stavtrup Badminton

TERRITORIUM

Aarhus Kommune

Stavtrup Bordtennisklub

Stavtrup IF

Haludvalget

Stavtrup Håndboldklub
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Runde 01 – Idrætshaller + Uformelle mødesteder

 ▪ Niveauforskelle — introducere det store åbne rum
 ▪ Løbebanens form — krum, snoet
 ▪ Kan de nære naboer se på noget grønt? Grønne tage
 ▪ Stille kroge, ikke aktivt alle steder
 ▪ Afstikkere fra løbebanen
 ▪ Løbebane: slow track / fast track opdelt ophold og bevægelse, plads til det
 ▪ høje og lave tempo
 ▪ Funktioner i højden — bevægelse i flere niveauer
 ▪ Ankomst, man skal møde et aktivt hus, som inspirerer til bevægelse
 ▪ Det store i det små, kan man leje/bruge en lille del af hallen, kan den   
 opdeles?
 ▪ Åbne ender på hallerne, men skillevægge imellem
 ▪ Nogle idrætter kan ikke følge hinanden, grundet f.eks. harpiks fra håndbold
 ▪ Det er okay at hallerne ikke er lige fleksible
 ▪ Behovet for 3 haller? Virker ikke til at være der
 ▪ Indgang/udgang – samtale sted
 ▪ Høj fleksibilitet

Runde 02 – Indendørs bevægelsesrute + Uorganiseret idræt

 ▪ Redskaber til uorganiseret idræt skal være tilgængeligt. Klatring, bordtennis
 ▪ osv.
 ▪ Dobbeltbrug af Padel Tennis baner. Seniorfodbold, fitness, yoga, minigolf
 ▪ Udendørs fodbold og basket — et sted at hænge ud som ung
 ▪ Plads til street
 ▪ Forbinde løberute inde og ude
 ▪ Bekymring omkring sikkerhed og hastigheder – bevægelsesrute, ikke LØBE
 ▪ ru-te, måske forskellige zoner/tempi
 ▪ Der skal være et beskidt rum/værksted, hvor man må snavse
 ▪ Skate skaber liv ved huset og tiltrækker, folk kommer langvejs fra til de
 ▪ gode steder, det er meget populært nede ved skolen
 ▪ Forskellige tempo på løbebane
 ▪ Udposninger med helle
 ▪ Frygt for kryds ved ruten
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Runde 04 – Transport + Moderne foreningsliv

 ▪ Hvordan skaber huset plads hvis man ikke vil foreningslivet?
 ▪ Fokus på at dette også er et kultursted/hus
 ▪ Gode rammer for foreningsliv sammen med en kulturændring fra forældrene
 ▪ Noget forældrene kan lave mens børnene dyrker idræt, og noget børnene
 ▪ kan lave mens forældrene snakker
 ▪ Ophold i begge ender af huset
 ▪ Åbenhed mod omgivelserne – hive det grønne ind i huset.
 ▪ Ophold udendørs (Ingerslev Boulevard og Frederiksbjerg skole)
 ▪ Tænk solen ind
 ▪ Hvem bruger og hvordan bruges hallen i dagtimerne?
 ▪ Stavtrup er en cykelby, men der skal være masser af belysning på stierne
 ▪ Lysløjpe hen til de andre parkeringspladser
 ▪ Cykel parkering skal være synlig ved indgangen

Runde 03 – Kultur- og foreningslokaler + Bevægelseslandskabet

 ▪ Akustik — et sted til musikere
 ▪ Teater
 ▪ Aktivering af lokaler fra 8-15. Foreningsliv, ungdomsskoler, seminarer, ”den
 ▪ anden dagligdag”, udstyr – lyd og lys
 ▪ Dagslys
 ▪ Landskabet som en appetizer på huset
 ▪ Tiltale de unge – højt til loftet og rummeligt
 ▪ Det sociale, ikke kun individuelle aktiviteter
 ▪ Seniorerne mangler et hyggeligt kafferum, de kan gøre deres eget
 ▪ Udendørs fitness, legeplads og shelters eksisterer allerede/”er der nok af”
 ▪ Mere af det rekreative (bænke, solspots m.m.)
 ▪ Der er forskel på café, lounge, storkøkken og spisesal og hvem der bruger
 ▪ hvad
 ▪ Café/restauratør skal ligge eksponeret derved let tilgængeligt
 ▪ Fleksible kontorer, skal kunne bruges af flere forskellige foreninger
 ▪ Rum med mulighed for kommercielle arrangementer – kunne være kontorer
 ▪ Fitness lokale med høj transparenthed – mulighed for forældre at træne
 ▪ mens der er visuel kontakt til forenings aktivitet i halen
 ▪ Stører fokus på åbne udendørs arealer, til eks. Basket eller yoga osv.
 ▪ Udendørs aktiviteter skal ligge i forbindelse med cafeen
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